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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang banyak. Pada 

dasarnya manusia memiliki dua kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer dan 

kebutuhan sekunder. Dalam realita terdapat sedikit kebutuhan perempuan dan 

kebutuhan laki-laki, terutama dalam masalah penampilan karena menurut perempuan 

penampilan hal yang penting untuk diperhatikan salah satunya dengan menggunakan 

kosmetik, tujuannya agar terlihat lebih cantik dan menarik didepan orang lain. Saat 

ini industri kosmetik menjadi salah satu industri di indonesia yang berhasil  

menguasai pasar domestik. Persaingan antara pasar industri kosmetik semakin 

kompetitif. Hal ini terbukti dengan banyaknya jenis kosmetik produk yang tersebar di 

Indonesia. Maraknya Beauty Vloger juga meningkatkan animo masyarakat terhadap 

penggunaan kosmetik untuk melengkapi penampilan sehari-hari dan membanjirnya 

produk kosmetik dipasaran juga mempengaruhi minat seseorang terhadap pembelian 

dan berdampak pada keputusan pembelian. Kosmetik saat ini menjadi kebutuhan 

manusia yang tidak bisa di anggap sebelah mata, pembelian suatu produk kosmetik 

bukan lagi untuk memenuhi keinginannya saja melainkan karena kosmetik adalah 

sebuah kebutuhan sehari hari menunjang penampilan.Wanita adalah makluk yang 

identik dengan keindahan dan kecantikan, wanita selalu ingin tampil cantik dalam 

keadaan apapun dan selalu ingin menjadi pusat perhatian bagi sekelilingnya dan 

inilah alasan mengapa wanita selalu memperhatikan penampilan dan mempercantik 

diri dengan menggunakan berbagai kosmetik yang menjadi kebutuhan wanita setiap 

hari. Penampilan sangat penting bagi wanita modern yang selalu ingin tampil cantik 

dan mempesona didepan banyak orang.Tanpa disadari sebagian besar permpuan tidak 

lepas dari kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat ini pembelian produk 

kosmetik tidak hanya untuk memenuhi keinginan tetapi juga memenuhi kebutuhan 
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seseorang. Banyaknya keinginan dan kebutuhan seseorang mendorong terciptanya 

suatu potensi pasar yang besar dibidang kosmetik, sehingga banyak perusahaan yang 

mengambil peluang dan berusaha membuat inovasi-inovasi produk kosmetik untuk 

memenuhi kebutuhan. Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain 

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan mendasar wanita akan kecantikan, 

kosmetik juga sebagai sarana bagi konsumen untuk memperjelas identitas dirinya 

secara sosial di mata masyarakat. Terdapat berbagai alasan dalam membuat pilihan 

mereka pada pilihan produk kosmetik tertentu. Individu memutuskan untuk membeli 

produk tertentu atau tidak, tergantung selera yang mereka miliki baik secara internal 

atau eksternal. Oleh sebab itu konsumen tentunya akan memiliki alasan  dalam 

produk mana yang akan dibeli. Setiap kosmetik diciptakan memiliki keunggulan yang 

berbeda-beda untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan tindakan seorang calon konsumen dalam 

memilih suatu produk dengan segala pertimbangan yang ada terkait dengan proses 

pengambilan keputusan pembelian suatu produk kosmetik. Perilaku konsumen akan 

menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk. Konsumen juga 

mempertimbangkan kualitas produk dari suatu barang yang akan dibeli. Seringkali 

ketika konsumen melakukan keputusan pembelian akan mempertimbangkan sektor 

citra merek dari produk yang akan dibeli. Selain itu juga keputusan pembelian dapat 

didefiniskan sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Amirullah dalam 

hidayati (2013: 3). Menurut Sutisna (2002): pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembedaan suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen menggambarkan seberapa jauh tingkat pengaruh usaha pemasaran yang 

dilakukan terhadap suatu produk sehingga pemasar harus mengetahui perilaku 

konsumen dalam hal menentukan keputusan pembelian. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dimulai jauh 
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sebelum terjadinya kegiatan pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang 

setelah pembelian dilakukan. Keputusan pembelian konsumen dapat dilakukan 

apabila produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

konsumen. Peneliti menggunakan variabel keputusan pembelian ini karena studi 

tentang keputusan pembelian masi layak untuk diteliti mengingat semakin banyak 

produk yang beredar mengakibatkan perlunya berbagai pertimbangan bagi 

masyarakat dalam melakukan keputusan pembelian. 

Selera konsumen, selera dapat disebut pula dengan kata lain”preferensi” 

perefensi berasal dari bahasa Inggris yang berarti a greater liking for one alternative 

over another or others (kesukaan akan sebuah hal dibandingkan dengan hal yang 

lain). Menurut Assel preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau 

sesuatu hal yanng lebih disukai konsumen. Menurut Foster, setiap orang bertingkah 

laku sesuai dengan preferensi mereka. Maka dari itu banyak tindakan konsumen yang 

dapat diramalkan terlebih dahulu. Indarto(2011) mengatakan bahwa preferensi 

merupakan suatu hasrat seseorang untuk memilih suatu barang yang mampu diukur 

dengan suatu skala keperluan dari bundel produk yang diinginkan, artinya setiap 

konsumen berhak melakukan suatu evaluasi terhadap barang dan jasa yang benar- 

benar ingin dibeli dengan memberikan ranking terhadap produk tersebut. Dari 

beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan selera atau preferensi konsumen adalah 

pilihan suka tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa ) yang 

dikonsumsi. Preferensi terhadap produk bersifat plastis terutama pada orang-orang 

yang masi muda dan kemudian akan menjadi permanen bila seseorang telah memilih 

gaya hidup yang lebih kuat. Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi 

alternative dalam proses keputusan pembelian dimana dalam tahap tersebut 

konsumen dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk maupun jasa dengan 

berbagai macam atribut yang berbeda. Didalam tahap ini dapat dilihat pada saat 

kapan preferensi tersebut hadir pada konsumen, terdapat enam langkah dalam model 

hierarchy of effect yaitu : 
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1. Kesadaran (awareness), tahap ini dimana konsumen menyadari adanya 

suatu produk baik itu berupa barang atau jasa. 

2. Pengetahuan (knowledge), didalam tahap ini konsumen sudah 

mengenal produk dan mengerti tentang produk yang berupa barang 

atau jasa tersebut. 

3. Menyukai(liking), konsumen mulai menyukai produk tersebut yang 

berupa barang atau jasa yang ditawarkan. 

4. Memilih (preference) , tahap ini adalah tahap dimana konsumen mulai 

lebih memilih produk tersebut dibandingkan produk-produk lainnya. 

5. Keinginan untuk membeli (conviction or intention to buy), tahap ini 

konsumen mempunyai keinginan dan memutuskan untuk membeli 

produk. 

6. Membeli (purchase), tahap dimana konsumen dapat dikatakan sebagai 

konsumen yang loyal terhadap sebuah produk, sehingga konsumen 

tersebut tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut tanpa adanya 

pertimbangan yang banyak (Kottler dan Keller, 2007). 

Tahap preferensi yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah produk, adalah awal 

dari tahap loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Sehingga perusahaan harus 

mempelajari bagaimana cara menimbulkan rasa preferensi tersebut didalam diri. 

Tahap preferensi tersebut dapat perilaku konsumen tersebut dengan memanipulasi 

dan mempengaruhi dari konsumen yang mereka lalui. 

Atribut produk mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli terhadap 

produk. Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk juga 

harus mampu menjadi suatu daya tarik bagi konsumen. Hal itu disebabkan karena 

secara fisik atribut produk membawa berbagai macam manfaat yang dibutuhkan dan 

diinginkan pembeli. Atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama 

produk sehingga mampu memuaskan konsumen. Tjiptono (2015) : kualitas produk 

adalah karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan yang telah ditentukan dan mempunyai sifat laten atau tersembunyi. Engel 
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et al : menyatakan bahwa kepuasan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, 

sedangkan ketidak puasan muncul apabila hasil(outcome) tidak memenuhi harapan. 

Teguh budiarto (1993:68) : bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi- 

fungsinnya dapat dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:210) fitur produk merupakan sarana kompetitif 

untuk membedakan produk suatu perusahan dengan perusahaan lainnya atau pesaing. 

Menurut Kotler dan Armstrong(2011) : kualitas suatu produk adalah kemampuan 

yang biasa dinilai dari suatu produk didalam menjalankan fungsinya, uang merupakan 

suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan pemeliharaan serta 

atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Produk-produk kosmetik dipakai setiap hari 

berulangkali di seluruh tubuh mulai dari rambut sampai ujung kaki. Sehingga 

diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai. Didalam pemakaian produk 

kosmetik terdapat berbagai macam resiko yang harus diperhatikan oleh konsumen, 

mulai dari bahan-bahan kimia yang memiliki efek samping. Tidak banyak kosmetik 

dari indonesia yang memiliki segmen khusus untuk remaja, padahal remajalah yang 

pertumbuhan jumlah pemakai kosmetik yang jumlahnya lebih besar. Banyak jenis 

alat-alat make up yang digunakan para remaja masa kini, diantara berbagai jenis alat 

make up yang ada, salah satu yang sering digunakan oleh remaja adalah lipstik. 

lipstik digunakan setiap hari untuk mempercantik wanita dan agar tidak kelihatan 

pucat saat memakai produk kosmetik lainnya. Selain itu, lipstik juga dapat membantu 

mencerahkan wajah agar terlihat lebih segar dan bersinar bahkan ketika tidak 

menggunakan riasan wajah lainnya. Lipstik juga sangat populer di kalangan remaja 

saat ini. Dengan memakai lipstik menambah rasa percaya diri bagi wanita dalam 

menjaga penampilannya. Untuk memperoleh kepuasan dari produk, banyak cara yang 

dilakukan konsumen dalam pemilihan produk lipstik yang aman dan sesuai 

kebutuhannya. Konsumen banyak mencari informasi atau masukan mengenai produk 

dari berbagai sumber misalnya dari beauty vloger yang mereview produk tersebut, 

majalah, dari orang ke orang, instagram dan lain sebagainya. Salah satunya dengan 
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cara mencari informasi yang terdapat pada atribut produk tersebut. Atribut produk 

pada dasarnya merupakan keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh produk dan 

merupakan pembeda antara produk sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Menurut kotler dan amstrong ( 2012: 230) atribut produk 

merupakan bentuk manfaat dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen. Terdapat berbagai atribut dari suatu produk seperti merek, kemasan, dan 

warna, berikut penjelasannya : 

Merek adalah syimbol, tanda, atau gabungan dari beberapa diantaranya untuk 

dipakai sebagai identitas suatu organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang 

dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Simomora (2003:153) : 

manfaat merek bagi pembeli diantaranya menceritakan sesuatu kepada pembeli 

tentang mutu dan membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang 

mungkin manfaat kepada konsumen. Merek juga dapat membantu konsumen dalam 

mengidentifikasi suatu produk yang dinilai berguna dan bermanfaat bagi konsumen. 

Merek juga dapat menunjukan kualitas dari suatu produk . keputusan konsumen 

dalam memilih sebuah merek bukanlah terjadi begitu saja tapi banyak pertimbangan 

sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk misalnya ,kemasan, 

merek, harga. Merek mempunyai fungsi identitas yang membedakan produk 

perusahaan dengan produk pesaing sebagai bahan untuk memudahkan konsumen 

dalam melakukan identitas suatu produk dan sebagai alat bantu promosi karena pada 

posisi tertentu merek akan memiliki daya tarik yang sangat menarik bagi konsumen. 

Bentuk lain dari atribut produk ialah kemasan, menurut Kotler dan Keller 

(2009:27) pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau 

bungkus sebagai sebuah produk. Fungsi utama kemasan ialah untuk menjaga produk. 

Kemasan menjadi bagian penting dari alat pemasaran sehingga kemasan dapat 

menarik perhatian konsumen dan kemasan juga dapat menggambarkan suatu produk. 

Kemasan yang buruk dapat menjadi dampak yang buruk bagi produk dan merugikan 

perusahaan karena itu dapat mengakibatkan minat beli konsumen menurun dengan 

adanya kemasan produk yang buruk. Menurut kotler dan Armstrong (2012:232) 
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kemasan yang inovatif dapat menjadi keunggulan perusahaan dan meningkatkan 

penjualan 

Atribut produk selanjudnya adalah label , salah satu yang menjadi perhatian saat ini 

ialah lebel sebagai alat penyampaian informasi namun juga berfungsi sebagai iklan 

dan brand sebuah produk. Menurut solomon (2006:53) label merupakan sebuah 

gambaran yang secara harfiah mewakili suatu produk sedangkan menurut Kotler dan 

Armstrong (2012:233) lebel merupakan tanda sederhana atau terperinci yang ada 

dikemasan dengan grafik kompleks yang menjadi bagian dari kemasan. Salah satu 

alasan konsumen memilih produk dikarenakan konsumen tertarik pada merek, harga, 

kemasan, warna dan kualitas atribut lainnya. Sehingga didalam suatu pemasaran 

atribut produk sangat penting dan berguna didalam proses pemasaran. Dan yang 

terakhir atribut produk ialah warna , warna dari produk membantu mengurangi 

rambatan penjualan dan ini merupakan faktor vital didalam menciptakan suatu warna 

didalam penjualan (sidikartvolushit,blogspot.com). 

Minat beli suatu tanggapan atau Sikap konsumen terbentuk dari 

kecenderungan konsumen melakukan suatu tindakan terhadap objek, tindakan 

konsumen tersebut untuk menilai suatu obyek yang diminati untuk dimiliki sikap 

sebagai suatu evaluasi yang memungkinkan seseorang untuk merespon dengan cara 

yang menguntungkan atau tidak terhadap obyek yang dinilai. Konsumen yang telah 

memiliki sikap positif terhadap suatu produk atau merek akan menimbulkan minat 

pembeli terhadap produk atau merek tersebut. Menurut Bhaduri (2011: 11) minat 

memainkan suatu peran penting dalam menentukan bagaimana orang berperilaku. 

Minat beli memiliki makna dan tujuan umumnya digunakan untuk memahami tujuan 

konsumen dalam membuat suatu keputusan pembelian dan semakin baik merek atau 

citra dari produk akan meningkatkan keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap suatu produk tersebut. Jika rangsangan yang dilakukan produk 

kuat dan positif maka akan mendorong konsumen untuk meningkatkan minat beli 

mereka, sebaliknya jika rangsangan atau dorongan yang dilakukan lemah dan kurang 

mengena perasaan konsumen maka minat beli pun lemah. Ukuran dari indikator 



8 
 

 

 
 

minat beli adalah adanya ketertarikan pada produk, mencari informasi mengenai 

produk, memiliki kecenderungan untuk membeli produk. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa minat beli merupakan mental dari konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Swastha dan Irawan 

(2001:27) dalam Febiana (2014:3) menyimpulkan bahwa faktorr-faktor yang 

mempengaruhi minat beli berhubungan dengan perasaan dan emosi apa bila 

seseorang merasa perasaan senang dalam membeli barang atau jasa, maka hal itu 

akan memperkuat minat beli, pada umumnya minat akan hilang bila konsumen 

mengalami ketidak puasan. Perilaku konsumen juga berperan dalam dalam 

pembentukan perilaku konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk. Minat 

beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator yaitu (Ferdinand, 2002:129) : 

1. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat Preferensial, yaitu minat yang menggambarkan pperilaku seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

3. Minat Refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merefrensikan 

produk kepada orang lain. 

4. Yang terakhir minat minat Eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya 

dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut . 

Produk kosmetik yang memiliki banyak minat salah satunya adalah produk 

pewarna bibir atau sering disebut lipstik. Seiring berkembangnya produk kosmetik 

lipstik memiliki jenis yang beragam, ada yang berbentuk padat dan ada yang 

bebentuk cair atau yang biasa dengan lip cream dan lip tin. Dimana jenis lipstik 

tersebut memiliki fungsi dan hasil yangg beragam. Dari banyak produk dan jenis 

lipstik, lip tin merupakan produk lipstik yang paling digemari oleh konsumen pada 

masa sekarang. Sehingga penjualan lip tin mengalami persaingan yang sangat ketat. 
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Salah satunya adalah brand liptin emina. Liptin Emina sangat banyak diminati 

masyarakat tanah air, karena brand ini disesuaikan dengan kondisi kulit wanita 

indonesia. Dengan kualitas produknya yang tidak perna mengecewakan Emina punya 

deretan produk yang berkualitas. Produk ini menarik banyak perhatian orang dari 

kegunaannya sebagai lip tin juga membantu menghidrasi bibir kamu sehingga tidak 

perlu menggunakan lip balm untuk melembabkan kulit bibirmu. Emina selalu 

mengeluarkan warna yang cocok untuk kulit indonesia dengan tone yang memberikan 

kecerahan pada wajah. Brend ini juga memiliki beberapa varian yaitu liptin creamy 

tin, liptin emina glossy stain dan yang terbaru emina creammate. Liptin  emina  

adalah salah satu liptin yang cukup popular di indonesia karena harganya yang 

terjangkau, kemasan yang unik dan menarik, dan juga banyak pilihan warna yang 

menarik karena kesuksesannya. Emina mengeluarkan liptin serupa tapi dengan hasil 

yang berbeda yaitu liptin emina magic potion, emina sendiri punya banyak produk 

liptin namun liptin emina magic potion hadir dengan warna-warna ceria yang dapat 

memberikan tampilan bibir anda terlihat menjadi lebih natural dan fres. Oleh sebab 

itu bukan tanpa alasan lagi karena liptin emina dikenal dengan kualitas yang bagus 

yaitu lembut dan tahan lama. 

Brand ini adalah brand local yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah 

naungan Pt. Paragon Technologi and Innovation yang memproduksi produk 

kecantikan lain seperti make over dan wardah. Emina hadir membawakan konsep 

unik yang terbilang baru dalam industry kosmetik di Indonesia yaitu memiliki konsep 

dengan image yang fun, playful, dan girly. Emina memiliki target anak remaja 

terutama remaja yang baru belajar dan suka mengeksplorasi makeup. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul PENGARUH SELERA KONSUMEN, ATRIBUT PRODUK 

DAN MINAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LIPTIN EMINA (Studi 

kasus mahasiswa stie malangkucacwara) 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini merumuskan 

beberapa rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh selera konsumen terhadap keputusan pembelian 

liptin emina ? 

2. Apakah ada pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

liptin emina ? 

3. Apakah ada pengaruh minat terhadap keputusan pembelian liptin 

emina ? 

4. Apakah ada pengaruh selera konsumen, atribut produk, minat secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian liptin emina ? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat yang tentunya dapat 

berguna bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan penelitian ini. Baik sebagai 

praktisi, akademis, atau pemersatu pemasaran . tujuan penelitian ini adalah sebagi 

berikut : 

1. Untuk menguji dan menjelaskan adanya pengaruh selera konsumen 

terhadap keputusan pembelian liptin emina 

2. Untuk  menguji  dan  menjelaskan adanya pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan pembelian liptin emina 

3. Untuk menguji dan menjelaskan adanya pengaruh minat terhadap 

keputusan pembelian 

4. Untuk menguji dan menjelaskan adanya pengaruh selera konsumen, 

atribut produk, dan minat terhadap keputusan pembelian liptin emina. 

 Manfaat Penelitian 

 
 

 Manfaat teoritis 

1. Bagi Penulis, sebagai sarana dalam memahami, menambah dan 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang dipelajari. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori yang telah ada 

tentang peran konsumen, atribut produk dan minat terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Bagi masyarakat, sebagai pertimbangan masyarakat untuk melakukan 

keputusan pembelian terhadap suatu produk sesuai dengan kriteria 

yang mereka inginkan. 

 manfaat praktis 

1. Penelitian ini berguna untuk peneliti mengetahui dasar-dasar 

pemasaran yang baik dan benar. 

2. Peneliti ini dapat berguna untuk mendapatkan informasi perilaku 

konsumen yang berbeda-beda. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas 

pengetahuan dan ilmu pemasaran, khususnya manajemen pemasaran. 
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